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ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 84ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 
ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ, 28 IOYNIOY 2018 

 

 

 Θέματα - Αποφάσεις Ενέργεια Ημερομηνία 

3.3 Ένταξη Ακαδημαϊκού Προσωπικού το οποίο προσλήφθηκε πριν από την 

01.10.2011 σε Επαγγελματικό Σχέδιο Συντάξεων των κρατικών  

πανεπιστημίων (Παράρτημα 3.3) 

  

 ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως το θέμα «Ένταξη Ακαδημαϊκού 

Προσωπικού το οποίο προσλήφθηκε πριν από την 01.10.2011 σε 

Επαγγελματικό Σχέδιο Συντάξεων των κρατικών πανεπιστημίων», 

παραπεμφθεί στην Επιτροπή Προσωπικού, Προσλήψεων και Προαγωγών. 

 

  

3.4 Ετοιμασία Κατάστασης Κινδύνων από Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου 

– Διαχείριση Δημοσιονομικών Κινδύνων ως ο περί της Δημοσιονομικής 

Ευθύνης και Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμος [Ν. 20(Ι)/2014] (Παράρτημα 

3.4) 

  

 ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την αποστολή προς το 

Υπουργείο Οικονομικών του υποβληθέντα Πίνακα που αφορά ενδεχόμενους 

κινδύνους από δικαστικές αποφάσεις.  

Περαιτέρω, το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως διερευνηθεί το 

ενδεχόμενο δημιουργίας ιδιωτικής ασφάλειας για κάλυψη των Μελών του 

Συμβουλίου. 

 

Η πιο πάνω απόφαση διαβάστηκε και επικυρώθηκε με τη λήξη της 

συνεδρίας. 

 

 

 

ΔΔΟ  

 

Γρ. Προέδρου 

 

 

Άμεσα  

3.7 Εγκύκλιος Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού αρ. 1575 με θέμα 

«Διαχείριση αρχείων/εγγράφων που περιέχουν προσωπικά δεδομένα» 

(Παράρτημα 3.7) 

  

 ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Το Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη την εγκύκλιο του Τμήματος Δημόσιας 

Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα 

«Διαχείριση αρχείων/εγγράφων που περιέχουν Προσωπικά Δεδομένα», 

αποφάσισε ομόφωνα όπως: 

α) η εγκύκλιος σταλεί σε Πρυτανικές Αρχές, ΔΔΟ, Κοσμήτορες Σχολών, 

Προέδρους Τμημάτων, Διευθύντρια ΚΓ και Προϊστάμενους Υπηρεσιών, για 

ενημέρωση και συμμόρφωση σύμφωνα με το περιεχόμενο της εγκυκλίου και 

στη βάση του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών 

Πρύτανης / 

ΔΔΟ / ΥΑΔ 

Άμεσα  
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προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα. 

β) η ΥΑΔ, στο πλαίσιο των υπηρεσιών που λαμβάνει το Πανεπιστήμιο από 

την εταιρεία BDO Ltd, διοργανώσει ενημερωτική συνάντηση για όλο το 

προσωπικό του Πανεπιστημίου σε σχέση με τον πιο πάνω Κανονισμό (ΕΕ) 

2016/679 

γ) στην πιο πάνω ενημερωτική συνάντηση κληθεί να παραστεί και η 

Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.  

 

3.11 Έκθεση Κατανάλωσης Ηλεκτρικής Ενέργειας 2017 για τα Κτήρια του 

Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (Παράρτημα 3.11) 

  

 ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως το θέμα «Έκθεση Κατανάλωσης 

Ηλεκτρικής Ενέργειας 2017 για τα Κτήρια του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου 

Κύπρου» παραπεμφθεί στις Επιτροπές ΕΔΠΑΣ και Οικονομικών για 

περαιτέρω μελέτη, στην παρουσία των αρμόδιων υπηρεσιακών της ΥΔΠ. 

 

Η πιο πάνω απόφαση διαβάστηκε και επικυρώθηκε με τη λήξη της 

συνεδρίας. 

 

Επ. 

Οικονομικών / 

ΕΔΠΑΣ 

Άμεσα  

4.6 Κοινή Συνεδρία Επιτροπής Προσφορών και Αγορών και Επιτροπής 

Ελέγχου (Παράρτημα 4.6) 

  

 ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως επικυρώσει τους Όρους Εντολής 

της Επιτροπής Προσφορών και Αγορών, όπως αυτοί αποφασίστηκαν κατά 

την κοινή συνεδρία της εν λόγω Επιτροπής με την Επιτροπή Ελέγχου στις 

17/04/18 και υποβλήθηκαν στο συνημμένο Παράρτημα, ως ακολούθως: 

Όροι Εντολής Επιτροπής Προσφορών και Αγορών 

Εγκρίνει την ανάγκη για όλες τις αγορές αγαθών, υπηρεσιών και έργων 

εντός του εύρους ποσών που χειρίζεται (με εξαίρεση έργα και διαγωνισμούς 

οι οποίοι χρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης ή το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας) εξαιρουμένων των θεμάτων που 

εξετάζονται από την ΕΔΠΑΣ.  Συγκεκριμένα είναι αρμόδια για να αποφασίζει 

και να εγκρίνει: 

1. Πρόταση προκήρυξης διαγωνισμού και εγγράφων διαγωνισμού 

2. Σύνθεση Επιτροπής Προδιαγραφών και Επιτροπής Αξιολόγησης, 

Υπεύθυνου Συντονιστή Σύμβασης ή/και οιωνδήποτε άλλων Επιτροπών 

αναγράφονται στο έντυπο «Πρόταση Προκήρυξης Διαγωνισμού»  

3. Έκθεση αξιολόγησης διαγωνισμού (τεχνικό / οικονομικό μέρος) και 

κατ’ επέκταση κατακύρωση διαγωνισμού και συμβολαίων  

4. Παραπομπή στο Συμβούλιο του ΤΕΠΑΚ της προκήρυξης ή της 

κατακύρωσης διαγωνισμού, όταν η ίδια κρίνει ότι δεν μπορεί να πάρει τέτοια 

απόφαση, τεκμηριώνοντας τη θέση της 

5. Συνδρομές  

6. Παράταση διάρκειας ισχύος διαγωνισμού, όπου ισχύει 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επιτροπή 

Προσφορών 

και Αγορών / 

ΥΟΙΚ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Άμεσα 
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7. Παράταση ισχύος κατακυρωμένων διαγωνισμών και ανανεώσεις 

συμβολαίων νοουμένου ότι υπάρχει η σχετική πρόνοια σε αυτά 

8. Τροποποιήσεις / Διευκρινίσεις / παρατάσεις εγγράφων προσφορών 

(εγκυκλίων) 

9. Ανανέωση εγγύησης προκαταβολής / πιστής εκτέλεσης / καλής 

λειτουργίας 

10. Απόφαση για κατάσχεση εγγύησης συμμετοχής / προκαταβολής / 

πιστής εκτέλεσης, σε περίπτωση μη υλοποίησης των όρων του 

διαγωνισμού / συμβολαίου  

11. Οποιοδήποτε άλλο θέμα προκύψει από προσφορές / διαγωνισμούς 

/ αγορές και αφορά την ομαλή εκτέλεση του έργου της Επιτροπής 

 

Η πιο πάνω απόφαση διαβάστηκε και επικυρώθηκε με τη λήξη της 

συνεδρίας. 

 

6.2 Αναθεωρημένοι Κανόνες Σπουδών και Φοίτησης- Από 21η Συνεδρία 

Επιτροπής Κανόνων και Κανονισμών και 95η Συνεδρία Συγκλήτου 

(Παράρτημα 6.2) 

  

 ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως επικυρώσει την απόφαση της 

Συγκλήτου (96η/06.06.18 Συνεδρία) για έγκριση των Αναθεωρημένων 

Κανόνων Σπουδών και Φοίτησης με τις τροποποιήσεις που παρουσιάζονται 

στο Παράρτημα 6.2, καθώς και τις επιπρόσθετες τροποποιήσεις που 

αφορούν στις προϋποθέσεις διασφάλισης ποιότητας διδακτορικών 

φοιτητών - Παράρτημα 2 (σελ. 44/81 του παραρτήματος 6.2): 

α) Στο σημείο 1.1, τροποποίηση του «μόνον εάν αποδεδειγμένα έχει 

εξασφαλίσει επαρκή εξωτερική χρηματοδότηση για την πλήρη 

υποστήριξη των σπουδών και της φοίτησής τους», σε  

«μόνον εάν αποδεδειγμένα έχει εξασφαλίσει επαρκή εξωτερική 

χρηματοδότηση για την υποστήριξη των σπουδών και της φοίτησής τους» . 

β) Στο τέλος του σημείου 1.1 προσθήκη της ακόλουθης πρότασης: 

«Σημειώνεται ότι εξαιρούνται οι περιπτώσεις σε προγράμματα όπου 

υπάρχει ανταλλαγή/κινητικότητα/απόσπαση /συνεπίβλεψη διδακτορικών 

φοιτητών».  

Η πιο πάνω απόφαση διαβάστηκε και επικυρώθηκε με τη λήξη της 

συνεδρίας. 

 

Πρύτανης Άμεσα  

9. Κληροδότημα Κυρίας Λέλλας Σιακίδου προς το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο 

(Παράρτημα 9) 

  

 ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Το Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη την επιστολή των δικηγόρων Δράκος & 

Ευθυμίου ΔΕΠΕ ημ. 25.05.18, αποφάσισε ομόφωνα όπως:  

α) αποδεχθεί το κληροδότημα της αποβιώσασας κ. Σιακίδου με τους όρους 

που το συνοδεύουν 

 

Γρ. Προέδρου 

/ ΥΟΙΚ / 

ΓΕΒΕΤ 

 

Άμεσα 
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β) Το Γραφείο Προέδρου επικοινωνήσει με το πιο πάνω δικηγορικό γραφείο 

ώστε να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προς εκτέλεση του όρου 

της διαθήκης που αφορά το Πανεπιστήμιο 

γ) το Τμήμα ΓΕΒΕΤ προχωρήσει στις ανάλογες ενέργειες για απόδοση του 

ετήσιου χρηματικού βραβείου στον πρωτεύσαντα φοιτητή στο μάθημα της 

εντομολογίας 

Η πιο πάνω απόφαση διαβάστηκε και επικυρώθηκε με τη λήξη της 

συνεδρίας. 

 

10.2 Αίτημα από την Ακαδημία Ασφάλειας και Άμυνας του Υπουργείου Άμυνας 

(Παράρτημα 10.2) 

  

 ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την εισήγηση του 

Πρυτανικού Συμβουλίου για παραχώρηση δύο (2) υποτροφιών ύψους €4100 

έκαστη, για προγράμματα Μάστερ προς την Ακαδημία Ασφάλειας και 

Άμυνας του Υπουργείου Άμυνας, νοουμένου ότι τα στελέχη της Εθνικής 

Φρουράς που θα επιδείξουν ενδιαφέρον, θα ικανοποιούν τα απαιτούμενα 

κριτήρια εισδοχής.  

 

Η πιο πάνω απόφαση διαβάστηκε και επικυρώθηκε με τη λήξη της 

συνεδρίας. 

 

Πρύτανης Άμεσα  

11 Αίτημα για ημι-απασχόληση επτά (7) μαθητών που φοιτούν στην Ειδική 

Μονάδα του Λυκείου Λινόπετρας (Παράρτημα 11) 

  

 ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως:  

α) εγκρίνει το αίτημα για ημι-απασχόληση επτά (7) μαθητών της Ειδικής 

Μονάδας του Λυκείου Λινόπετρας στα Τμήματα Νοσηλευτικής και 

Επιστημών Αποκατάστασης, για μία μέρα τη βδομάδα από τις 8:30πμ μέχρι 

τις 12:45μμ, χωρίς αμοιβή   

β) η ΥΑΔ χειριστεί τα διαδικαστικά θέματα που προκύπτουν. 

Νοείται ότι η απασχόληση των παιδιών θα γίνεται υπό την επίβλεψη των 

συνοδών τους, οι οποίοι θα είναι συνεχώς μαζί τους για λόγους ασφαλείας 

και καθοδήγησης. 

 

Η πιο πάνω απόφαση διαβάστηκε και επικυρώθηκε με τη λήξη της 

συνεδρίας. 

 

ΥΑΔ Άμεσα  

12 Αίτημα για ημι-απασχόληση έξι (6) μαθητών που φοιτούν στην Ειδική 

Μονάδα του Λυκείου Λανιτείου (Παράρτημα 12) 

  

 ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως:  

α) εγκρίνει το αίτημα για ημι-απασχόληση έξι (6) μαθητών της Ειδικής 

Μονάδας του Λανιτείου Λυκείου Λεμεσού στα Τμήματα ΜΗΜΕΜΥ και 

ΥΑΔ Άμεσα  
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ΠΟΜΗΓΕ, για μία μέρα τη βδομάδα από τις 8:30πμ μέχρι τις 12:45μμ, χωρίς 

αμοιβή   

β) η ΥΑΔ χειριστεί τα διαδικαστικά θέματα που προκύπτουν. 

Νοείται ότι η απασχόληση των παιδιών θα γίνεται υπό την επίβλεψη των 

συνοδών τους, οι οποίοι θα είναι συνεχώς μαζί τους για λόγους ασφαλείας 

και καθοδήγησης. 

 

Η πιο πάνω απόφαση διαβάστηκε και επικυρώθηκε με τη λήξη της 

συνεδρίας. 

 

13.1 Εκστρατεία Πανεπιστημίου για εξεύρεση Δωρεών και Χορηγιών (Παράρτημα 

13.1) 

  

 ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει: 

α) το περιεχόμενο του προσχεδίου εντύπου που αφορά στην εκστρατεία του 

Πανεπιστημίου για εξεύρεση δωρεών και χορηγιών 

β) το σλόγκαν «Συμ-μέτοχος στη γνώση και στην αριστεία» για χρήση κατά 

την εκστρατεία 

γ) την ενδεικτική λίστα με τους πρεσβευτές (Ambassadors) για προσέγγιση 

πιθανών δωρητών, με προοπτική εμπλουτισμού με επιπρόσθετα άτομα ως 

οι εισηγήσεις των μελών του Συμβουλίου. 

 

Η πιο πάνω απόφαση διαβάστηκε και επικυρώθηκε με τη λήξη της 

συνεδρίας. 

 

  

13.3 Προωθητική ταινία για την τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Κύπρο (Παράρτημα 

13.3) 

  

 ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως:  

α) εγκρίνει χρηματική συνεισφορά ύψους €4000 εκ μέρους του 

Πανεπιστημίου προς τον Κυπριακό Οργανισμό Προώθησης Επενδύσεων 

(CIPA – Cyprus Investment Promotion Agency), με στόχο την παραγωγή 

προωθητικής ταινίας, η οποία θα προβάλλει τα πλεονεκτήματα της Κύπρου 

ως προορισμού τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

β) το Γραφείο Προβολής και Επικοινωνίας επικοινωνήσει με τον CIPA για τα 

διαδικαστικά ζητήματα (υλικό, χώροι για γυρίσματα κ.λπ.). 

 

Η πιο πάνω απόφαση διαβάστηκε και επικυρώθηκε με τη λήξη της 

συνεδρίας. 

 

ΥΟΙΚ / Γρ. 

Προβολής 

Άμεσα  


